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ESPOON KAUPUNKI
Kamreerintie 2 A

Kaarina Salonen, kehittämispäällikkö, konserniesikunta, 6 § ajan

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 § VALITAAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Kotamies ja Marita Lassila.
4 § TODETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Ei tullut muutoksia työjärjestykseen.
6 § ESPOON YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA
Kehittämispäällikkö Kaarina Salonen konserniesikunnasta esitteli Espoon
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa 2017 – 2020 ”Reilu meininki työssä ja elämän
muilla alueilla”.
Keskustelussa esiin nousseita asioita olivat:
-

Esityksessä todettiin, ettei yhdenvertaisuutta voida edistää ’yksi ryhmä edellä’.
Vammaiset ovat kuitenkin yksi syrjityimmistä ryhmistä ja syrjintä on usein
rakenteellista. (Rakenteellinen eli institutionaalinen syrjintä tarkoittaa yrityksen,
organisaation tai koko yhteiskunnan käytäntöjä, jotka vaikuttavat syrjivästi.)
Kaupungin tulisikin purkaa syrjiviä rakenteita.

-

Jatkossa otetaan käyttöön kysymyslomakkeita. Sovittiin että kysymyslomakkeet
tuodaan vammaisneuvostolle kommentoitavaksi
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Suunnitelman sähköisiin asiakirjoihin tulisi päästä kaikkien kuntalaisten tutustumaan.
Kaikilla ei ole tietokonetta käytettävänään. Kaupunki on sijoittanut yleisötietokoneita
mm. kirjastoon, yhteispalvelupisteisiin ja Elä ja asu seniorikeskuksiin. Tarvitaan
neuvontapiste, jossa on ihminen neuvomassa, esimerkiksi kiertävä henkilö, voisi olla
vapaaehtoinenkin.

-

-

Yhteispalvelupisteisiin koulutetaan henkilöitä antamaan alkuinformaatiota
vanhuspalveluista. Kaarina Salonen selvittää, voisiko olla muillekin kuin vanhuksille.

-

Poliittisilla päättäjillä tulisi olla myös nollatoleranssi epäasiallisesta käytöksestä.

-

Osa kuntalaisista ei lue kunnolla suomea eri syistä johtuen. Tämä tulee ottaa
viestinnässä huomioon.

-

Tiedottamisessa tulisi huomioida myös kotona yksin asuvat, toimimis- ja
liikkumisrajoitteiset henkilöt, joiden on hankala päästä mm. neuvontapisteisiin.

Päätös: Tiedoksi. Lisäksi tehtiin esityksiä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
jatkotoimenpiteiksi.
7 § MAKSULLISET SEMINAARIT
- ei ollut maksullisia seminaareja
8 § VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS -LUONNOS 2016
Käsiteltiin vammaisneuvoston toimintakertomus -luonnos 2016
Käytiin keskustelua Toimintakertomus -luonnoksen kohdasta 5. Vammaisneuvoston oma
arvio vuoden 2016 toiminnasta ja keskeiset kehittämiskohteet
Keskustelussa esiin nousseet asiat.:
-

Vammaisneuvoston tulisi saada johtoon ja poliittisiin päättäjiin enemmän
toiminnallista yhteyttä.

-

Kaikki jäsenet eivät osallistu kokouksiin tai osallistuu harvoin, esimerkiksi
virkamiehet ja osa lautakuntien jäsenistä.

-

Lausuntoja pyydetään edelleen liian lyhyellä aikataululla, vaikka viime vuonna
tehtiin lausunto-ohjeistus.

-

Ei myöskään tulisi olla ns. nollalausuntoja, joilla ei ole vaikutusta. Se on turhaa
työtä, jota pitäisi karsia. Esimerkiksi esteettömyyslausuntoja pyydetään, mutta siitä
huolimatta rakennetaan esteellistä. Menevätkö lausunnot oikeille tahoille?

-

Muissa neuvostoissa ja neuvottelukunnissa ei ole virkamiehiä jäseninä. Niissä
virkamiehet voivat esitellä meneillään olevia asioista ja asioita tuoda tiedoksi.

-

Tiedottamisen pitäisi olla esteetöntä. Nykyisin kaupungin käyttämät docx – tiedostot
eivät aukea näkövammaisten koneella luettavaksi. Sihteeri selvittää, miten saadaan
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tiedostot esteettömään muotoon. Aiemmin kaupungilla käytössä ollut doc -tiedosto
on ollut esteettömässä muodossa.
Päätös: Vammaisneuvoston toimintakertomuksen kohtaa 5. täydennetään käyden
keskustelun pohjalta. Vammaisneuvoston toimintakertomus viedään seuraavaksi
käsiteltäväksi vammaisneuvoston neuvottelukunnan 25.4.2017 kokoukseen.
Vammaisneuvosto hyväksyy lopullisen toimintakertomuksen kokouksessaan 4.5.2017.
9 § VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSKUTSU
Käsiteltiin vammaisneuvoston neuvottelukunnan kevätkokouskutsu. Kokous pidetään
25.4.2017 klo 18–20 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) valtuustotalon kahviossa.
Neuvottelukunnan kevätkokouksessa valitaan vammaisneuvoston järjestöjäsenehdokkaat
kaupunginhallitukselle nimettäväksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä
neuvottelukunnan edustajat. Kokouksessa käsitellään vammaisneuvoston
toimintakertomus – luonnos vuodesta 2016 ja keskustellaan vammaisneuvoston
talousarvioesityksistä.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja oli toimittanut kokoukseen lisäysesityksen
neuvottelukunnan kokouskutsuun. Esitys koski vammaisneuvoston pidennettyä
toimikautta ja kuntalain mukaisia muutoksia toimiohjeeseen.
Päätös: Hyväksyttiin vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokouskutsu. Lisäksi päätettiin
lisätä lisäysesityksen asiat neuvottelukunnan esityslistaan.
10 § KYSELY LIIKUNNAN ESTEISTÄ
Liikunnan esteet - kyselyn tuloksia esiteltiin vammaisneuvostolle 9.2. kokouksessa.
Kokouksessa päätettiin palata kyselyyn 9.3. vammaisneuvoston kokouksessa ja miettiä
tarvittavia toimenpiteitä. Kysely on osa Espoon vammaispoliittisen ohjelman Iloisesti
liikkumaan –pilottia.
Käytiin keskustelua toimenpide-esityksistä. Keskustelussa nousi esiin esim.
liikuntaystävän saanti vammaisille. Vanhuksille ystäviä on tarjolla, mutta vammaisille ei.
Selvitetään, mistä tilanne johtuu.
Päätös: Päätettiin palata toimenpide-esityksiin seuraavassa vammaisneuvoston
kokouksessa.
11 § RAKENNETAAN KAIKILLE – TYÖRYHMÄN KUULUMISET
Rakennetaan kaikille – työryhmän puheenjohtaja kertoo työryhmän kuulumiset.
Hanna Bäckström kertoi käynnistä Sellon Viaporin torille, jossa taksien saattoliikenne oli
estetty puomilla turvallisuussyistä Sellosaliin ja Sellon kirjastoon. Puomi on luvattu poistaa
siihen saakka, kunnes asia saadaan ratkaistua muulla tavoin. Palautetta on tullut edelleen
Leppävaaran uimahallin esteettömyyden puutteista ja palaute, että Nokkalan Majakka rantakahvilan hissi ei toimi.
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Rakennetaan kaikille – työryhmälle on tulossa esittelyyn Keskuspuiston ammattiopiston
esteettömyysselvitys. Esteettömyyskatselmukset tehdään Tapiolan palvelutaloon ja Ison
Omenan Markkinakadun puolen laajennustöistä.
Hanna Bäckström on kokoamassa kommentteja ”lausuntoautomaattia” varten.
Päätös: Tiedoksi
12 § LAUSUNNOT / KANNANOTOT
12.1. Lausuntopyynnöt
-

Lausuntopyyntö järjestöavustusten myöntämisen periaatteista. Lausunto on pyydetty
20.3. mennessä.

12.2. Lausunnot ja kannanotot
-

Lausunto vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2017 sosiaali- ja
terveyslautakunnalle

-

Kirje keskusvaalilautakunnalle: äänestyspaikkojen esteettömyys

13 § MUUT ASIAT
13.1. Tullaan tutuiksi – tapahtuman kuulumiset
Tapahtumassa oli mielenkiintoista keskustelua ja saatiin myös yhteistyökumppaneita.
Pyörätuolin käytön ja pimeän kahvilan koettiin avartavan mieltä esteettömyysasioille.
14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Liisa Kotamies
pöytäkirjantarkastaja

Marita Lassila
pöytäkirjantarkastaja
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Vammaisneuvoston ja neuvottelukunnan kokousajat
Vammaisneuvoston kevään 2017 kokousajat ja -paikat
6.4. valtuustotalon kahvio
4.5. valtuustotalon kahvio
8.6. valtuustotalon kahvio

Neuvottelukunnan kevätkokous on 25.4.2017 klo 18–20, kahvitarjoilu klo 17.30

